
    
    
    

 من سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرة) ) ) ) ���،������،������،������،���((((موضوع هذه ا�لقة تفس� اآليت� موضوع هذه ا�لقة تفس� اآليت� موضوع هذه ا�لقة تفس� اآليت� موضوع هذه ا�لقة تفس� اآليت� 

ُُرَماُت قَِصاٌص َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم {{{{يقول اهللا تبارك وتعا$
ْ
ْهِر ا�ََراِم َوا� Bْهُر ا�ََراُم بِالش Bُُرَماُت قَِصاٌص َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم الش
ْ
ْهِر ا�ََراِم َوا� Bْهُر ا�ََراُم بِالش Bُُرَماُت قَِصاٌص َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم الش
ْ
ْهِر ا�ََراِم َوا� Bْهُر ا�ََراُم بِالش Bُُرَماُت قَِصاٌص َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم الش
ْ
ْهِر ا�ََراِم َوا� Bْهُر ا�ََراُم بِالش Bالش

 َBُقوا اهللاBفَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكْم َواي َBُقوا اهللاBفَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكْم َواي َBُقوا اهللاBفَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكْم َواي َBُقوا اهللاBِق�َ فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكْم َوايBَمَع الُمت َBاهللا Bن
َ
نB اهللاBَ َمَع الُمتBِق�َ  َواْعلَُموا أ
َ
نB اهللاBَ َمَع الُمتBِق�َ  َواْعلَُموا أ
َ
نB اهللاBَ َمَع الُمتBِق�َ  َواْعلَُموا أ
َ
 }}}}     َواْعلَُموا أ

 : سبب نزول اآليةسبب نزول اآليةسبب نزول اآليةسبب نزول اآلية    ◄
وهناك من العلماء  ،وقد ذكرت أن أسباب ال\ول مبثوثة موجودة X كتب اVفس� اUتقدمة واUتأخرة

fع  وقد ،،،،أسباب ال\ولأسباب ال\ولأسباب ال\ولأسباب ال\ول X كتابه الواحديالواحديالواحديالواحدي ومن أوائل من أفردها باVصنيفومن أوائل من أفردها باVصنيفومن أوائل من أفردها باVصنيفومن أوائل من أفردها باVصنيفمن أفردها باVصنيف، 
ثم جاء  ،ا�افظ ابن حجر رlه اهللا X كتابه العجاب X بيان األسبابا�افظ ابن حجر رlه اهللا X كتابه العجاب X بيان األسبابا�افظ ابن حجر رlه اهللا X كتابه العجاب X بيان األسبابا�افظ ابن حجر رlه اهللا X كتابه العجاب X بيان األسباب ،وليست gها fلة منها

nاإلمام السيوnاإلمام السيوnاإلمام السيوnه اهللا اإلمام السيوlذلك كتاب  ر X أسباب ال\ولفألف X قولqاب ا�أسباب ال\ول X قولqاب ا�أسباب ال\ول X قولqاب ا�أسباب ال\ول X قولqاب ا�كما قلت مبثوثة  ، rو
    العلمالعلمالعلمالعلم" قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رlه اهللاقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رlه اهللاقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رlه اهللاقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رlه اهللا ولكن هذا العلم من أvف علوم القرآن، ،X الكتب

فالعلم بأسباب ال\ول بال شك يع� } فهم اآلية واستنباط األح|م  "بالسبب يع� } فهم اUسبببالسبب يع� } فهم اUسبببالسبب يع� } فهم اUسبببالسبب يع� } فهم اUسبب
و�لك فنحن X بداية تفس� � حلقة إذا وجد هناك  ،فهذا يدل } أهمية العناية بهذا العلم منها،

ْهِر اااا{{{{ ما جاء X تفس� هذه اآلية فإننا نذكره ومن ذلك ؛سبب نزول ذكره العلماء Bْهُر ا�ََراُم بِالش Bْهِر لش Bْهُر ا�ََراُم بِالش Bْهِر لش Bْهُر ا�ََراُم بِالش Bْهِر لش Bْهُر ا�ََراُم بِالش Bلش
ُُرَماُت قَِصاٌص     ا�ََرامِ ا�ََرامِ ا�ََرامِ ا�ََرامِ 

ْ
ُُرَماُت قَِصاٌص َوا�
ْ
ُُرَماُت قَِصاٌص َوا�
ْ
ُُرَماُت قَِصاٌص َوا�
ْ
 :اختلف X سبب نزو�ا } قول�اختلف X سبب نزو�ا } قول�اختلف X سبب نزو�ا } قول�اختلف X سبب نزو�ا } قول�، اآلية    }}}}َوا�

أن ا�q ص� اهللا عليه وسلم أقبل هو وأصحابه معتمرين X ذي القعدة، ومعهم : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
يرجع عنهم ثم يعود X فصا�هم ن� اهللا ص� اهللا عليه وسلم } أن  ،فصّدهم ا��Uون ،ا�دي

فلما �ن  ،وال �رج بأحد من أهل مكة ،وال يدخلها بسالح ،فيكون بمكة ثالث �ال ،العام اUقبل
فأقصه اهللا  ،فافتخر ا��Uون عليه إذ ردوه يوم ا�ديبية ،العام اUقبل، أقبل هو وأصحابه فدخلوها

هْ {{{{فقال  ،منهم وأدخله مكة X الشهر ا�ي ردوه فيه Bهْ الش Bهْ الش Bهْ الش Bُُرَماُت قَِصاٌص الش
ْ
ْهِر ا�ََراِم َوا� Bُُرَماُت قَِصاٌص ُر ا�ََراُم بِالش
ْ
ْهِر ا�ََراِم َوا� Bُُرَماُت قَِصاٌص ُر ا�ََراُم بِالش
ْ
ْهِر ا�ََراِم َوا� Bُُرَماُت قَِصاٌص ُر ا�ََراُم بِالش
ْ
ْهِر ا�ََراِم َوا� Bُر ا�ََراُم بِالش{{{{ ، ، ، ،

 .ذهب ابن عباس و�اهد وعطاء وأبو العا�ة وقتادة وآخرونذهب ابن عباس و�اهد وعطاء وأبو العا�ة وقتادة وآخرونذهب ابن عباس و�اهد وعطاء وأبو العا�ة وقتادة وآخرونذهب ابن عباس و�اهد وعطاء وأبو العا�ة وقتادة وآخرونو�$ هذا اUع� 
يع� معروف أيها اإلخوة صلح ا�ديبية وأن ا�q ص� اهللا عليه وسلم Uا جاء يريد عمرة ا�ديبية 

�Uذي القعدة، صّده ا X ون وحصل ما حصل من الصلح، ومن بنود هذا الصلح أن أن هذا �ن�
وأن يدخل مكة بدون  ،يرجع ا�q ص� اهللا عليه وسلم X تلك السنة وأن يعود X العام القادم

ا�q ص� اهللا عليه وسلم  ،وأن يقيم فيها ثالث �ال فقط ،وأال �رج معه بأحد من الكفار ،سالح
فأنزل اهللا جل  ،��ون وهم قد افتخروا بأنهم قد ردوه �م ا�ديبيةإذ افتخر اU ،رجع X ذي القعدة

ْهِر ا�ََرامِ {{{{ وعال هذه اآلية Bْهُر ا�ََراُم بِالش Bْهِر ا�ََرامِ الش Bْهُر ا�ََراُم بِالش Bْهِر ا�ََرامِ الش Bْهُر ا�ََراُم بِالش Bْهِر ا�ََرامِ الش Bْهُر ا�ََراُم بِالش Bذي القعدة من تلك السنة ، }}}}الش X أنه إن رددتموهم
ذو القعدة وذو ذو القعدة وذو ذو القعدة وذو ذو القعدة وذو  فجاءو�م أيضاً X الشهر ا�رام وهو نفسه شهر ذي القعدة وهو من األشهر ا�رم

 ))))£¢£¢£¢£¢((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 



 .هذا قول لسبب نزول اآلية ،ة و¥رم ورجب هذه األربعة أشهر r األشهر ا�رمة و¥رم ورجب هذه األربعة أشهر r األشهر ا�رمة و¥رم ورجب هذه األربعة أشهر r األشهر ا�رمة و¥رم ورجب هذه األربعة أشهر r األشهر ا�رما�جا�جا�جا�ج
أنهيت عن قتاqا X الشهر أنهيت عن قتاqا X الشهر أنهيت عن قتاqا X الشهر أنهيت عن قتاqا X الشهر  : (أن م�¨ العرب قالوا للن� ص� اهللا عليه وسلم: القول ا§ا¦القول ا§ا¦القول ا§ا¦القول ا§ا¦    •

 يع� أرادوا أن يقع الرسول ص� يقاتلوه فيه،فوأرادوا أن يف»وه X الشهر ا�رام ) !!!!نعمنعمنعمنعم: : : : قالقالقالقال    ا�رام؟ا�رام؟ا�رام؟ا�رام؟
 .ف\لت هذه اآلية اهللا عليه وسلم X اإلثم فيقاتلوه فيه،

ورّجحه ورّجحه ورّجحه ورّجحه     ،،،،هذا هو قول ا�سنهذا هو قول ا�سنهذا هو قول ا�سنهذا هو قول ا�سن ،إن استحلوا منكم شيئاً X الشهر ا�رام فاستحلوا منهم مثلهإن استحلوا منكم شيئاً X الشهر ا�رام فاستحلوا منهم مثلهإن استحلوا منكم شيئاً X الشهر ا�رام فاستحلوا منهم مثلهإن استحلوا منكم شيئاً X الشهر ا�رام فاستحلوا منهم مثله: فاUع�
، ، يع� إن ا���U أرادوا أن يوقعوا ا�q ص� اهللا عليه وسلم X ا�رجالزجاج وغ�ه من اUفينالزجاج وغ�ه من اUفينالزجاج وغ�ه من اUفينالزجاج وغ�ه من اUفين

فأرادوا القتال X الشهر ا�رام ، )الالالال::::قالقالقالقال    هل تقاتل X الشهر ا�رام ؟هل تقاتل X الشهر ا�رام ؟هل تقاتل X الشهر ا�رام ؟هل تقاتل X الشهر ا�رام ؟( عليه وسلم سألوه ا�q ص� اهللا
ليس معناه أنهم إذا  اهللا جل وعال أباح ¯، وأحبوا أن يوقعوا ا�q ص� اهللا عليه وسلم X اإلثم،

ذ±ون اUسلم� ويأتون وي ،معناه إن ا�q ص� اهللا عليه وسلم سي»�هم قاتلوا X الشهر ا�رام،
، الشهر ا�رام بالشهر ا�رام ح´ لو قاتلوا X الشهر ا�رام، هذا غ� صحيح،! ال وينت²ون عليهم،

وال ¶علها  ،فاألشهر ا�رم ال µول بينهم وب� قتا�م ،لهم اUسلمون ولو �نوا X الشهر ا�راميقاتِ 
إن إن إن إن : : : : يكون اUع�يكون اUع�يكون اUع�يكون اUع� } � حال لبوا عليهم،ألنهم لو تر�وهم Vغ ،حاجزاً عن أن ينت²وا } هؤالء

أيضاً قول صحيح أيضاً قول صحيح أيضاً قول صحيح أيضاً قول صحيح     وهذا X ا�قيقة،وهذا X ا�قيقة،وهذا X ا�قيقة،وهذا X ا�قيقة،    فاستحلوا منهم مثله،فاستحلوا منهم مثله،فاستحلوا منهم مثله،فاستحلوا منهم مثله،    ،،،،استحلوا منكم شيئاً X الشهر ا�راماستحلوا منكم شيئاً X الشهر ا�راماستحلوا منكم شيئاً X الشهر ا�راماستحلوا منكم شيئاً X الشهر ا�رام
 ....ومناسبومناسبومناسبومناسب

بالشهر ا�رام ا�ي صدو�م فيه بالشهر ا�رام ا�ي صدو�م فيه بالشهر ا�رام ا�ي صدو�م فيه بالشهر ا�رام ا�ي صدو�م فيه     ؛؛؛؛الشهر ا�رام ا�ي دخلتم فيه ا�رمالشهر ا�رام ا�ي دخلتم فيه ا�رمالشهر ا�رام ا�ي دخلتم فيه ا�رمالشهر ا�رام ا�ي دخلتم فيه ا�رم: : : : } القول األول يكون اUراد} القول األول يكون اUراد} القول األول يكون اUراد} القول األول يكون اUراد
يع� هم صدوهم عن  ، القول األول أو القول ا§ا¦ ¹هما صحيح القول األول أو القول ا§ا¦ ¹هما صحيح القول األول أو القول ا§ا¦ ¹هما صحيح القول األول أو القول ا§ا¦ ¹هما صحيح} � حال سواًء }} � حال سواًء }} � حال سواًء }} � حال سواًء }    ،،،،�م أول�م أول�م أول�م أول

 .ذي القعدة X تلك السنة، فدخلوا X ذي القعدة X السنة الº بعدها
قاتلوا  الكفار مادام أنهم ،هذا ال إثم فيه ،أنهم أرادوا أن «رجوهم ويوقعوهم X اإلثمأنهم أرادوا أن «رجوهم ويوقعوهم X اإلثمأنهم أرادوا أن «رجوهم ويوقعوهم X اإلثمأنهم أرادوا أن «رجوهم ويوقعوهم X اإلثم: : : : والقول ا§ا¦والقول ا§ا¦والقول ا§ا¦والقول ا§ا¦

ال ض� } اUؤمن� أن يستحلوا ؛ فأنهم يعظمون األشهر ا�رم اآلن استحلوا مع، وX الشهر ا�رام
 .هذا الشهر ا�رام وأن يقاتلوا الكفار فيه وال يمنعهم مانٌع من ذلك

ُُرَماُت قَِصاٌص {{{{    قو¯ تبارك وتعا$
ْ
ُُرَماُت قَِصاٌص َوا�
ْ
ُُرَماُت قَِصاٌص َوا�
ْ
ُُرَماُت قَِصاٌص َوا�
ْ
كما صدو�م X  ،أن اهللا اقتص لكم منهم X ذي القعدة: أي    }}}}َوا�

قتال الشهر ا�رام بالشهر : الشهر ا�رام أي: وقال الزجاجوقال الزجاجوقال الزجاجوقال الزجاج ،يع� X العام ا�ي قبله ذي القعدة،
�ن X  :يع� ،فأعلم اهللا تبارك وتعا$ أن أمر هذه اUحرمات ال ¶وز للمسلم� إال قصاصاً  ،ا�رام

    ،،،،ولكن يذهب كث� من أهل العلم أن ذلك نُسخ بآية السيفولكن يذهب كث� من أهل العلم أن ذلك نُسخ بآية السيفولكن يذهب كث� من أهل العلم أن ذلك نُسخ بآية السيفولكن يذهب كث� من أهل العلم أن ذلك نُسخ بآية السيف ،بداية األمر �رد إن قتلوا قوتلوا فقط
 X وأنهم يقاتلون X وأنهم يقاتلون X وأنهم يقاتلون X سبيل اهللا ماقالوا ،أي وقتأي وقتأي وقتأي وقتوأنهم يقاتلون X ذهبت للجهاد ºيوش اإلسالمية الÃأننا ن»ك  :وأن ا

 .م´ دعت اUصلحة واحتيج إ$ ذلك فال حرج: بل يقاتلون !ال األشهر ا�رم وما نقاتل،
    ،}}}}َدى َعلَيُْكمْ َدى َعلَيُْكمْ َدى َعلَيُْكمْ َدى َعلَيُْكمْ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتَ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتَ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتَ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتَ {{{{ بعد ذلك يقول اهللا تبارك وتعا$
وÈن دائما نتكئ X ا�قيقة ونعتمد } ، حÆ األمة وترfان القرآن قال ابن عباس رÅ اهللا عنهماقال ابن عباس رÅ اهللا عنهماقال ابن عباس رÅ اهللا عنهماقال ابن عباس رÅ اهللا عنهما

من قاتلكم X ا�رم من قاتلكم X ا�رم من قاتلكم X ا�رم من قاتلكم X ا�رم ": قال رÅ اهللا عنه، قول ابن عباس، ألنه X ا�قيقة أعلم الصحابة باVفس�



ألن  ،سÊ اUقابلة } االعتداء اعتداءً و�نما     ----سواء X ا�رم أو خارج ا�رمسواء X ا�رم أو خارج ا�رمسواء X ا�رم أو خارج ا�رمسواء X ا�رم أو خارج ا�رم    ،،،،} � حال} � حال} � حال} � حال----فقاتلوه فقاتلوه فقاتلوه فقاتلوه 
أنه ليس  ،طبعاً ذكرت فيما سبق ،"و�ن �ن أحدهما طاعة واآلخر معصية ،صورة الفعل� واحدة

أعوذ باهللا دين اإلسالم يؤيد العدوان  :قد يقول قائل }}}}َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدواَفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدواَفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدواَفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا{{{{اUقصود 
األول معصية وا§ا¦ طاعة، لكن لّما األول معصية وا§ا¦ طاعة، لكن لّما األول معصية وا§ا¦ طاعة، لكن لّما األول معصية وا§ا¦ طاعة، لكن لّما إن شاء اهللا ! ال: ولويشجع االعتداء } اآلخرين، Èن نق

فَاْقتَُدوا فَاْقتَُدوا فَاْقتَُدوا فَاْقتَُدوا {{{{ثم أيضاً }}}} َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدواَفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدواَفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدواَفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا{{{{ ::::سÏّ أو أعطي اللفظ السابقسÏّ أو أعطي اللفظ السابقسÏّ أو أعطي اللفظ السابقسÏّ أو أعطي اللفظ السابق تشابه ا�االنتشابه ا�االنتشابه ا�االنتشابه ا�االن
وهذا  ،بل بمثل ما صنع ،فال Ñوز أن يتجاوز X ا�د وÐ القدر    }}}}َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ 

    .أسلوٌب معروٌف عند العرب
معا¦ القرآن معا¦ القرآن معا¦ القرآن معا¦ القرآن ، صاحب كتاب أبو إسحاق إبراهيم بن اليأبو إسحاق إبراهيم بن اليأبو إسحاق إبراهيم بن اليأبو إسحاق إبراهيم بن الي :والزجاج إذا قيل هو- قال الزجاجقال الزجاجقال الزجاجقال الزجاج

وهذا الكتاب يعتX Æ ا�قيقة من أنفس الكتب اUتقدمة، الزجاج هو X القرن ا�ي �ش  و�عرابه،و�عرابه،و�عرابه،و�عرابه،
و�تب معا¦ القرآن اUطبوع اآلن و�تب معا¦ القرآن اUطبوع اآلن و�تب معا¦ القرآن اUطبوع اآلن و�تب معا¦ القرآن اUطبوع اآلن     ،،،،القرآن و¯ كتاب معا¦ ،ه��£وقد توÐ الزجاج سنة  ،فيه الطÆي

    ،ومعا¦ القرآن و�عرابه للزجاجومعا¦ القرآن و�عرابه للزجاجومعا¦ القرآن و�عرابه للزجاجومعا¦ القرآن و�عرابه للزجاج ،ومعا¦ القرآن لألخفشومعا¦ القرآن لألخفشومعا¦ القرآن لألخفشومعا¦ القرآن لألخفش ،معا¦ القرآن للفّراءمعا¦ القرآن للفّراءمعا¦ القرآن للفّراءمعا¦ القرآن للفّراء    ::::واUعروف أربعةواUعروف أربعةواUعروف أربعةواUعروف أربعة
هذه الكتب الr º بعنوان معا¦ القرآن وr تعت� ككتاب الزجاج  ،ومعا¦ القرآن للنّحاسومعا¦ القرآن للنّحاسومعا¦ القرآن للنّحاسومعا¦ القرآن للنّحاس

 .-ب وÈو ذلكباألمور اللغوية والقراءات وذكر أسا�ب العر
ليس مقصوداً الظلم ولكن اUقصود جازيته ليس مقصوداً الظلم ولكن اUقصود جازيته ليس مقصوداً الظلم ولكن اUقصود جازيته ليس مقصوداً الظلم ولكن اUقصود جازيته     ،،،،ظلم� فالن فظلمتهظلم� فالن فظلمتهظلم� فالن فظلمتهظلم� فالن فظلمته: والعرب تقول :يقول الزجاجيقول الزجاجيقول الزجاجيقول الزجاج

  ....وجهل فالن عÖ فجهلُت عليه، وسبق أن تكلمُت عن هذا X ا�لقة السابقةوجهل فالن عÖ فجهلُت عليه، وسبق أن تكلمُت عن هذا X ا�لقة السابقةوجهل فالن عÖ فجهلُت عليه، وسبق أن تكلمُت عن هذا X ا�لقة السابقةوجهل فالن عÖ فجهلُت عليه، وسبق أن تكلمُت عن هذا X ا�لقة السابقة    ،،،،بظلمهبظلمهبظلمهبظلمه
نB اهللاBَ {{{{    ثم بعد ذلك ختمت اآلية بقول اهللا جل وعال

َ
نB اهللاBَ َوايBُقوا اهللاBَ َواْعلَُموا أ
َ
نB اهللاBَ َوايBُقوا اهللاBَ َواْعلَُموا أ
َ
نB اهللاBَ َوايBُقوا اهللاBَ َواْعلَُموا أ
َ
يا سبحان  :}}}}َمَع الُمتBِق�َ َمَع الُمتBِق�َ َمَع الُمتBِق�َ َمَع الُمتBِق�َ     َوايBُقوا اهللاBَ َواْعلَُموا أ

هنا  ،أيضاً بيان ثمرات وثمار أهل اVقوى ،يتكرر األمر بتقوى اهللا جل وعال ماب� آيت� أو آية !!اهللا
حققوا ما ّن اهللا يؤيدهم و«فظهم، يسددهم م´ أأن اهللا جّل وعال معهم، وهذه معية خاصة للمتق� 

اVقوى جّنة يستجن بها العبد من اUعا×  ،ام عظيممقام اVقوى، ومقام اVقوى كما ذكرت مق
أن ¶عل بينك وب� عذاب اهللا وقاية بفعل أوامره واجتناب أن ¶عل بينك وب� عذاب اهللا وقاية بفعل أوامره واجتناب أن ¶عل بينك وب� عذاب اهللا وقاية بفعل أوامره واجتناب أن ¶عل بينك وب� عذاب اهللا وقاية بفعل أوامره واجتناب     اVقوىاVقوىاVقوىاVقوى :و�لك قال العلماء ،وا�نوب
وقد ذكرت X حلقات سابقة، أن السلف الصالح رÅ اهللا عنهم روي عنهم أقٌوال X بعض  نواهيه،نواهيه،نواهيه،نواهيه،

 .أسس اVقوى وقواعدها
 :نذكر Ùء منها

 ،والقناعة من اÛنيا بالقليل ،والعمل باV\يل ،r اÚوف من اÃليل": ل عÖ رÅ اهللا عنه اVقوىاق
 ."واالستعداد �وم الرحيل

وأن يشكر  ،وأن يذكر فال ينÝ ،اVقوى أن يطاع اهللا فال يعÜ": وقال عبد اهللا بن مسعود
 ".فاليكفر

وأن ت»ك  ،ترجو ثواب اهللا ،} نور من اهللا ،تعمل بطاعة اهللا اVقوى أن": وقال طلق بن حبيب
 ".Þß عقاب اهللا ،} نور من اهللا ،معصية اهللا



 ."وال يراك حيث نهاك ،اVقوى أال يفقدك اهللا حيث أمرك": وقال ا�سن ا�²ي رlه اهللا
نِفُقواْ Xِ {{{{وr قو¯ تبارك وتعا$  ::::    من سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرة    ))))������������((((اآلية اآلية اآلية اآلية 

َ
نِفُقواْ Xِ َوأ
َ
نِفُقواْ Xِ َوأ
َ
نِفُقواْ Xِ َوأ
َ
يِْديُكْم إَِ$     َوأ

َ
يِْديُكْم إَِ$ َسِبيِل اهللاá َوَال تُلُْقواْ بِأ
َ
يِْديُكْم إَِ$ َسِبيِل اهللاá َوَال تُلُْقواْ بِأ
َ
يِْديُكْم إَِ$ َسِبيِل اهللاá َوَال تُلُْقواْ بِأ
َ
َسِبيِل اهللاá َوَال تُلُْقواْ بِأ

ْحِسنَُواْ إِنB اهللاB ُ«ِبâ الُْمْحِسنِ�َ 
َ
ْحِسنَُواْ إِنB اهللاB ُ«ِبâ الُْمْحِسنِ�َ اBVْهلَُكِة َوأ
َ
ْحِسنَُواْ إِنB اهللاB ُ«ِبâ الُْمْحِسنِ�َ اBVْهلَُكِة َوأ
َ
ْحِسنَُواْ إِنB اهللاB ُ«ِبâ الُْمْحِسنِ�َ اBVْهلَُكِة َوأ
َ
 }}}}اBVْهلَُكِة َوأ

 :اختلف X سبب نزول هذه اآلية } قول�اختلف X سبب نزول هذه اآلية } قول�اختلف X سبب نزول هذه اآلية } قول�اختلف X سبب نزول هذه اآلية } قول� �

 يا :قال ناس من األعراب ،أن ا�q ص� اهللا عليه وسلم Uا أمر باVجهز إ$ مكة ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول     •
 .قا¯ ابن عباس رÅ اهللا عنهماقا¯ ابن عباس رÅ اهللا عنهماقا¯ ابن عباس رÅ اهللا عنهماقا¯ ابن عباس رÅ اهللا عنهما ف\لت اآلية، ،فواهللا ماqا زاد وال مال ؟بماذا نتجهز رسول اهللا

فأمسكوا  )قحط وجهد: يع�( أن األنصار �نوا ينفقون ويتصدقون فأصابتهم سنةٌ  ::::القول ا§ا¦القول ا§ا¦القول ا§ا¦القول ا§ا¦ •
اآلية قد تكون نزلت X هذا ف ،فع� � حال هذا أو هذا ،،،،قا¯ أبو جب�ة ابن الضحاكقا¯ أبو جب�ة ابن الضحاكقا¯ أبو جب�ة ابن الضحاكقا¯ أبو جب�ة ابن الضحاك ،ف\لت

أنه يتعدد السبب أنه يتعدد السبب أنه يتعدد السبب أنه يتعدد السبب     :قد بّوب } هذا العلماء X علوم القرآنو ،يمنع أن ت\ل اآلية ألسباب متعددةوال
 ....أو يتعدد اqازل والسبب واحد وهذا ¯ أمثلتهأو يتعدد اqازل والسبب واحد وهذا ¯ أمثلتهأو يتعدد اqازل والسبب واحد وهذا ¯ أمثلتهأو يتعدد اqازل والسبب واحد وهذا ¯ أمثلته    ،،،،واqازل واحدواqازل واحدواqازل واحدواqازل واحد

ْ Xِ َسِبيِل اهللاá {{{{ قو¯ تبارك وتعا$ نِفُقوا
َ
ْ Xِ َسِبيِل اهللاá َوأ نِفُقوا
َ
ْ Xِ َسِبيِل اهللاá َوأ نِفُقوا
َ
ْ Xِ َسِبيِل اهللاá َوأ نِفُقوا
َ
 والسبيل Xوالسبيل Xوالسبيل Xوالسبيل X ،وابتغاء ما عنده جّل وعال ،،،،X مرضاتهX مرضاتهX مرضاتهX مرضاته: أي }}}}َوأ

 ،أي X اÃهاد X سبيل اهللا :X سبيل اهللاX سبيل اهللاX سبيل اهللاX سبيل اهللا بأنه اÃهاد X سبيل اهللا،بأنه اÃهاد X سبيل اهللا،بأنه اÃهاد X سبيل اهللا،بأنه اÃهاد X سبيل اهللا، :وهناك قول هو الطريق،هو الطريق،هو الطريق،هو الطريق،: لغةال
 .وهو اÃهاد X سبيل اهللا عز وجل ألنه السبيل ا�ي يقاتل فيه، ،و�نما استعملت هذه الãمة X اÃهاد

يِْديُكْم إَِ$ اBVْهلُكَ {{{{ قو¯ تبارك وتعا$
َ
ْ بِأ يِْديُكْم إَِ$ اBVْهلُكَ َوَال تُلُْقوا
َ
ْ بِأ يِْديُكْم إَِ$ اBVْهلُكَ َوَال تُلُْقوا
َ
ْ بِأ يِْديُكْم إَِ$ اBVْهلُكَ َوَال تُلُْقوا
َ
ْ بِأ ال تلقوا : يع� بمع� ا�الك،: اVهلكةاVهلكةاVهلكةاVهلكة    }}}}ةِ ةِ ةِ ةِ َوَال تُلُْقوا

 .ويقال هلك الرجل يهلك هال�ً وُهلُ|ً وتهلكة بأيديكم إ$ ا�الك،
يِْديُكمْ {{{{    Uاذا عÆّ باأليدي هنا، هل اUراد باأليدي فقطUاذا عÆّ باأليدي هنا، هل اUراد باأليدي فقطUاذا عÆّ باأليدي هنا، هل اUراد باأليدي فقطUاذا عÆّ باأليدي هنا، هل اUراد باأليدي فقط

َ
يِْديُكمْ َوَال تُلُْقواْ بِأ
َ
يِْديُكمْ َوَال تُلُْقواْ بِأ
َ
يِْديُكمْ َوَال تُلُْقواْ بِأ
َ
اÆUّد أبو اÆUّد أبو اÆUّد أبو اÆUّد أبو هو كما قال ! ال فقط؟فقط؟فقط؟فقط؟} } } } َوَال تُلُْقواْ بِأ

 وال تلقوا بأنفسكم إ$ اVهلكة،: يع� باأليدي األنفس،باأليدي األنفس،باأليدي األنفس،باأليدي األنفس، اUراد :قال العباس ¥مد بن يزيد اÆUّدالعباس ¥مد بن يزيد اÆUّدالعباس ¥مد بن يزيد اÆUّدالعباس ¥مد بن يزيد اÆUّد
äعض عن ال�با Æّفعäعض عن ال�با Æّفعäعض عن ال�با Æّفعäعض عن ال�با Æّء  ،فعÙ لغة العربوهذا X لغة العربكث� X لغة العربكث� X لغة العربكث� X بالج    ،،،،كث� äوعن ال äزء عن الÃبا Æّبالجأن يع äوعن ال äزء عن الÃبا Æّبالجأن يع äوعن ال äزء عن الÃبا Æّبالجأن يع äوعن ال äزء عن الÃبا Æّزءأن يع، 

ْصابَِعُهْم Xِ آَذانِِهم{{{{مثل 
َ
ْصابَِعُهْم Xِ آَذانِِهمَجَعلُواْ أ
َ
ْصابَِعُهْم Xِ آَذانِِهمَجَعلُواْ أ
َ
ْصابَِعُهْم Xِ آَذانِِهمَجَعلُواْ أ
َ
و�نّما أ}  ،معروف أن اإلنسان ال يمكن أن يدخل أصبعه X أذنه }}}}َجَعلُواْ أ

و�نما اUراد بيان عنادهم و¶Æهم وعدم رغبتهم X سماع ا�Ú وسماع اÛعوة إ$ اهللا عز  ،األصبع
هذا أسلوب من أسا�ب العرب  } � حال يع� بالعكس، وهنا ُقÆّ با�عض عن الä، ،وجل

 .والقرآن نزل بلسان عرå مب�
يِْديكُ {{{{    لكن اختلف X اUراد باVهلكة هنالكن اختلف X اUراد باVهلكة هنالكن اختلف X اUراد باVهلكة هنالكن اختلف X اUراد باVهلكة هنا

َ
يِْديكُ َوَال تُلُْقواْ بِأ
َ
يِْديكُ َوَال تُلُْقواْ بِأ
َ
يِْديكُ َوَال تُلُْقواْ بِأ
َ
 :اختلف X ذلك } أقوالاختلف X ذلك } أقوالاختلف X ذلك } أقوالاختلف X ذلك } أقوال} } } } مْ مْ مْ مْ َوَال تُلُْقواْ بِأ

نعم !! يا سبحان اهللا( هذا من اإللقاء با�د إ$ اVهلكة ،ترك اqفقة X سبيل اهللاترك اqفقة X سبيل اهللاترك اqفقة X سبيل اهللاترك اqفقة X سبيل اهللاأنها : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول•
اإلنسان عندما ي»ك اqفقة وا�ذل X سبيل اهللا عز وجل �ن كأنه ضّيع نفسه وألæ بها إ$ اVهلكة 

قول حذيفة وابن عباس وا�سن وسعيد بن قول حذيفة وابن عباس وا�سن وسعيد بن قول حذيفة وابن عباس وا�سن وسعيد بن قول حذيفة وابن عباس وا�سن وسعيد بن هذا  ،)من صدقةمن صدقةمن صدقةمن صدقة    ما نقص مالما نقص مالما نقص مالما نقص مال(، و�$ الضياع و�$ ا�الك
 .جب� وعكرمة و�اهد وغ�همجب� وعكرمة و�اهد وغ�همجب� وعكرمة و�اهد وغ�همجب� وعكرمة و�اهد وغ�هم

و�لك �ن يقول إنكم  ،قا¯ أبو أيوب األنصاريقا¯ أبو أيوب األنصاريقا¯ أبو أيوب األنصاريقا¯ أبو أيوب األنصاري ،أنها القعود عن الغزو شغًال باUالأنها القعود عن الغزو شغًال باUالأنها القعود عن الغزو شغًال باUالأنها القعود عن الغزو شغًال باUال ::::القول ا§ا¦القول ا§ا¦القول ا§ا¦القول ا§ا¦•
وانت�  إنها نزلت فينا مع� األنصار لّما استقر األمر" ،µملون هذه اآلية } غ� ¥ملها الصحيح



يِْديُكْم إَِ$ {{{{: اإلسالم قلنا لو رجعنا إ$ مزارعنا وحوائطنا و�ذا و�ذا ف\لت هذه اآلية
َ
ْ بِأ يِْديُكْم إَِ$ َوَال تُلُْقوا
َ
ْ بِأ يِْديُكْم إَِ$ َوَال تُلُْقوا
َ
ْ بِأ يِْديُكْم إَِ$ َوَال تُلُْقوا
َ
ْ بِأ     َوَال تُلُْقوا

 ....}}}}اBVْهلَُكةِ اBVْهلَُكةِ اBVْهلَُكةِ اBVْهلَُكةِ 
عندما يقنط  ،نعم هذا من اVهلكة نسأل اهللا العافية، أنها القنوط من رlة اهللا،أنها القنوط من رlة اهللا،أنها القنوط من رlة اهللا،أنها القنوط من رlة اهللا،: : : : القول ا§الثالقول ا§الثالقول ا§الثالقول ا§الث•

 .قا¯ الÆاء بن �زب و اqعمان بن بش�قا¯ الÆاء بن �زب و اqعمان بن بش�قا¯ الÆاء بن �زب و اqعمان بن بش�قا¯ الÆاء بن �زب و اqعمان بن بش�هللا، هذا من اVهلكة ييأس من روح ا ،اإلنسان من رlة اهللا
 .أنها عذاب اهللا رواه ابن أç طلحة عن ابن عباسأنها عذاب اهللا رواه ابن أç طلحة عن ابن عباسأنها عذاب اهللا رواه ابن أç طلحة عن ابن عباسأنها عذاب اهللا رواه ابن أç طلحة عن ابن عباس: : : : القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع•

فيدخل فيه  ،اإلنسان «ذر أن يلè بنفسه إ$ اVهلكة    اآلية �مة X هذا وÐ غ�ه،اآلية �مة X هذا وÐ غ�ه،اآلية �مة X هذا وÐ غ�ه،اآلية �مة X هذا وÐ غ�ه،    و} � حالو} � حالو} � حالو} � حال
ان «ذر أن يلè بنفسه X مثل هذه األمور غضب اهللا، اإلنس ،عذاب اهللا ،fيع ذلك مساخط اهللا
 .من قريب أو من بعيد

ْحِسنَُواْ إِنB اهللاB ُ«ِبâ الُْمْحِسنِ�َ {{{{ قو¯ تبارك وتعا$
َ
ْحِسنَُواْ إِنB اهللاB ُ«ِبâ الُْمْحِسنِ�َ َوأ
َ
ْحِسنَُواْ إِنB اهللاB ُ«ِبâ الُْمْحِسنِ�َ َوأ
َ
ْحِسنَُواْ إِنB اهللاB ُ«ِبâ الُْمْحِسنِ�َ َوأ
َ
ْ وَ وَ وَ وَ { { { { X قو¯ تبارك وتعا$X قو¯ تبارك وتعا$X قو¯ تبارك وتعا$X قو¯ تبارك وتعا$ }}}}َوأ ْحِسنَُوا

َ
ْ أ ْحِسنَُوا
َ
ْ أ ْحِسنَُوا
َ
ْ أ ْحِسنَُوا
َ
 :ثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوال} } } } أ

وأيضاً µسن وأيضاً µسن وأيضاً µسن وأيضاً µسن     ،،،،تقّدم من مالك ما استطعتتقّدم من مالك ما استطعتتقّدم من مالك ما استطعتتقّدم من مالك ما استطعت    ،،،،اإلنفاقاإلنفاقاإلنفاقاإلنفاقببببإما أن µسن إما أن µسن إما أن µسن إما أن µسن     أحسنوا اإلنفاق،أحسنوا اإلنفاق،أحسنوا اإلنفاق،أحسنوا اإلنفاق، ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول•
تتحسس أحوال الفقراء  ،تتصدق وأنت صحيٌح شحيح ،تنفق الطيب وال تنفق الرديءف ،،،،اqفقةاqفقةاqفقةاqفقة

 -وأيضاً الصدقة وهذه أمرها أعظم وأخطر،-ألن بعض اqاس هداهم اهللا يرى أن الزéة  ،واUساك�
أنعم اهللا عليه من  ،هذا غ� صحيح، ينبê لك ا�قيقة ،أنها lٌل } الكتف يلقيه X أي م|ن

ويبحث عنهم، و�ذا �ن يشق عليه  ،أن يتحسس أحوال الفقراء واUساك� ؛باUال وأراد الصدقة
فلو أعطاها fعيات الÆ ا�Úية الرسمية اUعتمدة، فهم وهللا ا�مد يعرفون بيوتهم  ،وليس عنده وقت

هذا فيه  ،موضعه الصحيحويذهبون إ�هم ويوصلون ما Ûيك، أما كون اإلنسان يضع ما¯ X غ� 
 ،وتكون من الطّيب وال تكون من الرديء فمن اإلحسان X اqفقة أال تمë بها، ،وتساهل ،تهاون

وÈو ذلك ìا  ،وأيضاً األقارب واألرحام أفضل من األباعد ،أن تتحسس بها أحوال الفقراء واUساك�
 .ذكره العلماء X آداب اqفقة

ْحِسنُوَ {{{{    القول ا§ا¦القول ا§ا¦القول ا§ا¦القول ا§ا¦•
َ
ْحِسنُوَ َوأ
َ
ْحِسنُوَ َوأ
َ
ْحِسنُوَ َوأ
َ
ْ َوأ ْ ا ْ ا ْ ا وجاء X  ،وهذا اإلنسان مطالب به ،،،،أحسنوا الظن باهللا عز وجلأحسنوا الظن باهللا عز وجلأحسنوا الظن باهللا عز وجلأحسنوا الظن باهللا عز وجل: : : : أيأيأيأي }}}}ا

ينبê  نعم يا أî، )أنا عند ظن عبدي ç فليظّن ç ما يشاءأنا عند ظن عبدي ç فليظّن ç ما يشاءأنا عند ظن عبدي ç فليظّن ç ما يشاءأنا عند ظن عبدي ç فليظّن ç ما يشاء(ا�ديث القدí يقول اهللا عز وجل 
يïء الظن  ،وأسوأ اqاس من يïُء الظن باهللا عزوجل ،للمسلم أن «سن الظن باهللا تبارك وتعا$

 أن اهللا ال ين² اإلسالم، أن اهللا يعاقبه أن اهللا يظلمه، أعوذ باهللا، ،ر ¯، أن اهللا ال يرlهأن اهللا ال يغف
وِْء {{{{ بعض اqاس قد يتسخط وقد يع»ض وهذا بال شك سوء ظن باهللا عز وجل Bالس Bَظن ِBبِاهللا �َáان Bوِْء الظ Bالس Bَظن ِBبِاهللا �َáان Bوِْء الظ Bالس Bَظن ِBبِاهللا �َáان Bوِْء الظ Bالس Bَظن ِBبِاهللا �َáان Bالظ

وْءِ  Bوْءِ َعلَيِْهْم َدائَِرةُ الس Bوْءِ َعلَيِْهْم َدائَِرةُ الس Bوْءِ َعلَيِْهْم َدائَِرةُ الس Bللمسلم ا�قيقة أن يس»وح  }}}}َعلَيِْهْم َدائَِرةُ الس êوحسن  ،بآيات الرجاء وأحاديث الرجاءفينب
�lأنه أرحم بعباده من األم  ،أنه أرحم بعباده من أنفسهم ،الظن باهللا جّل وعال وأنه أرحم الرا

وأعظمها  ،ينبê لإلنسان X ا�قيقة أن يهتم بهذه اUعا¦ العظيمة بوÛها ومن الوحش بصغارها،
 .وأجلها حسن الظن باهللا تبارك وتعا$

كيف  ،والشك أن أعظم اإلحسان أن «سن العبد إ$ نفسه ،أدوا الفرائضأدوا الفرائضأدوا الفرائضأدوا الفرائض: : : : أّن معناه: ا§الثا§الثا§الثا§الثالقول القول القول القول •



عÖ من  أؤدي ما ،أقوم بالفرائض أؤدي ا�قوق ،أحسن إ$ نفï؟ أؤدي فرائض اهللا جّل وعال
 ،بعملك ،جزاك اهللا خ�، µسن بمالك أنت اآلن µسن إ$ اqاس، ،الواجبات، هذا هو اإلحسان

هذا gه عمل طيب، لكن يا أî أحسن إ$ نفسك، أنقذ  ،تك الطيبة بمشورتك، بنصيحتكبإشار
َِجاَرةُ {{{{ نفسك

ْ
ْهِليُكْم نَاًرا َوقُوُدَها اBqاُس َوا�

َ
نُفَسُكْم َوأ

َ
يَن آَمنُوا قُوا أ ِ

Bَها ا� âف
َ
َِجاَرةُ يَا ك

ْ
ْهِليُكْم نَاًرا َوقُوُدَها اBqاُس َوا�

َ
نُفَسُكْم َوأ

َ
يَن آَمنُوا قُوا أ ِ

Bَها ا� âف
َ
َِجاَرةُ يَا ك

ْ
ْهِليُكْم نَاًرا َوقُوُدَها اBqاُس َوا�

َ
نُفَسُكْم َوأ

َ
يَن آَمنُوا قُوا أ ِ

Bَها ا� âف
َ
َِجاَرةُ يَا ك

ْ
ْهِليُكْم نَاًرا َوقُوُدَها اBqاُس َوا�

َ
نُفَسُكْم َوأ

َ
يَن آَمنُوا قُوا أ ِ

Bَها ا� âف
َ
أنت مطالب يا  }}}}يَا ك

القيام  ،نفسك العمل الصالحوأعظم اإلحسان إ$  ،أحسن إ$ نفسك أî بأن µسن إ$ نفسك،
 .هذا هو اإلحسان إ$ نفسك ،بفرائض اهللا، أن تقيها نار جهنم

من ثواب ف ،وبال شك أن اإلحسان أمره عظيم وشأنه كب�}}}}    إِنB اهللاB ُ«ِبâ الُْمْحِسنِ�َ إِنB اهللاB ُ«ِبâ الُْمْحِسنِ�َ إِنB اهللاB ُ«ِبâ الُْمْحِسنِ�َ إِنB اهللاB ُ«ِبâ الُْمْحِسنِ�َ {{{{    ختام اآلية
أيها اإلخوة Èسن  اهللا فاهللا وهذه صفة هللا تبارك وتعا$ وr صفة اUحبة، ،اUحسن� أن اهللا «بهم

إّن اهللا إّن اهللا إّن اهللا إّن اهللا ( وقد ثبت X ا�ديث الصحيح عنه ص� اهللا عليه وسلم أنه قال ،إ$ أنفسنا وÈسن إ$ غ�نا
و�ُحّد و�ُحّد و�ُحّد و�ُحّد     ،،،،و�ذا قتلتم فأحسنوا القتلةو�ذا قتلتم فأحسنوا القتلةو�ذا قتلتم فأحسنوا القتلةو�ذا قتلتم فأحسنوا القتلة    ،،،،فإذا ذ±تم فأحسنوا ا�±ةفإذا ذ±تم فأحسنوا ا�±ةفإذا ذ±تم فأحسنوا ا�±ةفإذا ذ±تم فأحسنوا ا�±ة    ،،،،كتب اإلحسان } � Ùءكتب اإلحسان } � Ùءكتب اإلحسان } � Ùءكتب اإلحسان } � Ùء
  ا�ديثا�ديثا�ديثا�ديث    الخالخالخالخ    )أحدكم شفرته ولُ�ح ذبيحتهأحدكم شفرته ولُ�ح ذبيحتهأحدكم شفرته ولُ�ح ذبيحتهأحدكم شفرته ولُ�ح ذبيحته

ظم مراتب اÛين، أعظم من اإلسالم، وأعظم من اإليمان كما قال عليه الصالة ومرتبة اإلحسان أع
اö فاجعلنا من عبادك  )اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكاإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكاإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكاإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك(والسالم 

وص� اö وسلم } ¥مد  اUحسن� ومن أو�ائك اUتق� ا�ين ال خوف عليهم وال هم «زنون،
 .بهوآ¯ وصح
 


